
מתן שירות מותאם 
לצעירים עם מוגבלות 

במרכזי צעירים אוניברסאליים  

הכשרת רכזות

שירי דייטש-פיתוח מערך ההדרכה ועריכת ערכת ההדרכה |   מעבר למגבלות   , וינט ישראל'ג, רונית רבי בן שטרית-ניהול ופיתוח תוכן מקצועי 1



...בואו נכיר

2

שם ותפקיד

ניסיון בעבודה עם  

צעירים עם מוגבלות

שאלה או דילמה  



3



4

שילוב צעירים עם מוגבלות בכלל הפעילויות  

המתקיימות במרכזי צעירים אוניברסאליים

.  מתן שירות מותאםבאמצעות

המטרה



5

חזון מרכזי צעירים

יש מקום מרכזי ומשפיע  , 35-18בגילאי , לאוכלוסייה הצעירה במדינת ישראל"
.בסדר היום הלאומי והחברתי

ביסוסם ושילובם  , מערכתי ומקיף לצרכי הצעירים תורם לחיזוקם, מענה לאומי כולל
.באופן מיטבי בחברה הישראלית

במרחב המוניציפאלי מחזקים את הפריפריה החברתית  מרכזי צעירים
המגלה מנהיגות ואחראיות  , ויוצרים חברת צעירים בעלת חוסן פנימי, והגיאוגרפית

.חברתית

ליצור  העוסקים בתחום הטיפול בצעירים פועלים במקצועיות ובמחויבות כדי 

של הצעירים  לאפשר מיצוי הפוטנציאל האישיוכדי תשתית של שוויון הזדמנויות 

."ושל צעירים עולים וצעירים בפריפריה בפרט, ככלל



מתן שירות לצעירים מאוכלוסיות מגוונות

6

עולים חדשים

בדווים/ דרוזים/ ערבים

חסרי עורף משפחתי וחברתי

צעירים עם מוגבלות

נדחו ממנו/ צעירים שנשרו מהצבא

עובדים בעבודות לא מקצועיות/ מובטלים

חיילים משוחררים

סטודנטים

תושבי פריפריה

חרדים



7

שנתאים את השירות  כדאי וחשוב למה 
?לצעירים עם מוגבלות

לעשות את הדבר הנכון

לאפשר שוויון הזדמנויות  

לצעירים עם מוגבלות

!לבצע את התפקיד שלנו

לעמוד ביעדים שלנו ושל המרכז

לסייע לכמה שיותר צעירים

!אף אחד" לפספס"לא 

לתת שירות טוב יותר

מותאם ומונגש לצעיר עם מוגבלות



8

"אין לי יכולת לתת שירות לצעיר עם מוגבלות"

"אין לי את הכלים המתאימים"

"אין לי את האנרגיה הנדרשת"

"אין לי זמן לזה"



?  "שירות מותאם"למה הכוונה ב

9

לא
ליווי או טיפול בצעיר עם המוגבלות

-אלא 
הנגשת והתאמת שירותי הייעוץ שאתם נותנים ממילא



?איך נתאים את השירות שלנו לצעיר עם מוגבלות

10

שמדובר בצעיר עם מוגבלותנזהה -1

התאמות בהתנהלות בהתאם לצורךנבצע -2

שירותים רלוונטייםנציע -3



סוגי מוגבלויות

11

חושיתפיזית

אוטיזם

לקויות למידה  
מאובחנות

נפשית
שכלית  

התפתחותית
מחלות  
כרוניות

הפרעות קשב  
מאובחנות

הנמכה

קוגניטיבית



מעבר מהמודל הרפואי למודל החברתי

12

:  כגוןבחסמים חברתיים וסביבתיים אלא , מוגבלות אינה מתבטאת בתסמינים פיזיים ובמצב של חולי•

.עיצוב סביבתי, תחבורה, זכויות ושירותים, חינוך

.החברה ביחסה כלפי המצב הנתון היא זו אשר הופכת את האדם למוגבל•

.החברה צריכה להתאים את עצמה למוגבלות•



?  מה אתם יודעים על אנשים עם מוגבלות

13

Triv.in :היכנסו לאתר

הקלידו שם

59706הקלידו קוד חידון 

קישור מנחה

http://www.triventy.com/my/games


...גלית נכנסת למרכז צעירים

?אילו התאמות נוכל להציע

15



טובה לכולם–נגישות 

16

נגישות המידע נגישות השירות נגישות המבנה



(דוגמאות)סוגי התאמות 

17

התאמות

.לבדוק אם הדברים הובנו, בגובה העיניים, קצרה, עניינית, פשוטה, בשפה ברורה, לדבר בקצב סביר

.ללא גירויים מיותרים, היטבמואר, לקיים את הפגישה בחדר שקט

.על קשר עיןלשמור

.להימנע מציניות

.בפתיחת דלת כבדהסיוע/ להציע ליווי אל החדר וממנו

.לקיים את הפגישה בחדר קרוב למעלית נגישה או ללא צורך בעליית מדרגות

.לקיים את הפגישה בחדר עם רוחב פתח דלת שמותאם לכיסא גלגלים

.בעל פה/ למסור מידע בכתב , (SMS, ל"דוא)מקוון , טלפוני, פרונטאלי-להשתמש בריבוי ערוצי תקשורת 



18

?  האינטייקְלמה נשים לב בראיון 

בית ספר לחינוך מיוחד  השכלה
כיתה קטנה  

בבית ספר רגיל 
כיתה משולבת

שירות לאומילאומי/ שירות צבאי
שירות צבאי

במסגרת תכניות  
מיוחדות

התנדבות

ברצף  הכרונולוגי" חורים"

"?למה"

נשאל 

תנועות נוער 
(ד"צמיצופי , כנפיים של קרמבו)

מכינות קדם צבאיות  
(שיבולים)

פעילויות פנאי

כללי
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ביצוע התאמות מוכוונות אדם

:המשימה הקבוצתית שלכם היא

.לקרוא את פרופיל המועמד שקיבלתם1.

התאמות  3לפחות ההתאמות " בנק"לבחור מתוך 2.
.שעשויות לדעתכם להיות רלוונטיות למועמד



דגשים שחשוב לזכור–ביצוע התאמות 

20

.עבור צעירים עם מוגבלותשוויון הזדמנויות התאמות מאפשרות 

. לבצעןמודעות ונכונות צריך רק –קלות ופשוטות לביצוע חלק גדול מההתאמות 

.לא כל הצעירים עם מוגבלות זקוקים להתאמות



21

!ולא במגבלה-התמקדו ביכולותיו של הצעיר 

:  הכלל הכי חשוב

נתייחס אל הצעיר עם המוגבלות כאל צעיר  

.  עם יכולות וצרכים כמו לכל צעיר אחר

https://www.youtube.com/watch?v=Sq9lR60_Hic


2222

...יוצאים להפסקת קפה



?איך נתאים את השירות שלנו לצעיר עם מוגבלות

23

שמדובר בצעיר עם מוגבלותנזהה -1

התאמות בהתאם לצורךנבצע -2

שירותים רלוונטייםנציע -3
/ניעזר ברכזת שילוב צעירים עם מוגבלות במרכז

"רמפה"רכזת "/ בשבילי"רכזת 



תעסוקה בקהילה

24

.על פי היכולות והצרכים של הצעיר, איתור תעסוקה רלבנטית מתוך המאגר הקיים במרכז צעירים



השכלה בקהילה

25

:י היכולות והצרכים של הצעיר"מיפוי המסגרות הרלבנטיות להשכלה בקהילה עפ

השלמת בגרויות•

השכלה גבוהה•



:לידיעה
בנק שירותים והטבות ייחודיים שהממשלה מציעה על פי זכאות

26

נכות נפשית ומעלה  40%נכות ומעלה20%

ומעלה18מגיל 

,חושית/ומעלה נכות פיזית40%

,שעבר ועדת אבחון מכוח חוק הסעד-ה "מש

(רפואי ופסיכולוגי)מי שהציג אבחון כפול -אוטיזם 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVqsLi6rzJAhVCWRoKHfAWD_kQjRwIBw&url=http://big.galim.biz/&psig=AFQjCNGTZPrYnAtWK_5yO1DL9yHlHF3wSg&ust=1449133908927523
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn-ey467zJAhUFOxoKHWIOBGcQjRwIBw&url=http://www.hon.co.il/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%94%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%9B/&bvm=bv.108538919,d.d2s&psig=AFQjCNHBcaklKEtt0DUOmaJYs2F5HohBhw&ust=1449134100207577


תעסוקה–שירותים לצעירים עם מוגבלות 

27

רמפה

תכנית לקידום  

תעסוקת אנשים עם 

מוגבלות

רבדים

מרכז הכוון לפרט  

תעסוקה נתמכת  

משרד הרווחה

שיקום תעסוקתי

סל שיקום

משרד הבריאות  

סיפתח

תכנית לקידום  

תעסוקת אקדמאים  

עם מוגבלות

פורטל עבודה נגישה

משרות ייעודיות  

לאנשים עם מוגבלות

ייעוץ משפטי 

נציבות שוויון זכויות  

לאנשים עם מוגבלות



שיקום תעסוקתי-במסגרת סל שיקום –שירותי משרד הבריאות 

,  מפעל מוגן: העסקה במסגרות ייעודיות כמו–תעסוקה מוגנת 

.מועדון תעסוקתי

כמו  )העסקה במיזמים –בין תעסוקה מוגנת לשוק הפתוח 

העסקה בקבוצה תוך  )תעסוקה מעברית , (עגלות קפה בקניונים

(.קבלת ליווי

העסקה בשוק החופשי תוך קבלת ליווי  –תעסוקה בשוק הפתוח 

.צרכנים נותני שירות, יזמו עסקית, תעסוקה נתמכת: ותמיכה

שיקוםאגף–הבריאותמשרד

(נכות רפואית נפשית ומעלה40%)

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVqsLi6rzJAhVCWRoKHfAWD_kQjRwIBw&url=http://big.galim.biz/&psig=AFQjCNGTZPrYnAtWK_5yO1DL9yHlHF3wSg&ust=1449133908927523


עבודה נתמכת–שירותי משרד הרווחה 

פיתוח מיומנויות תעסוקתיות

שילוב בעבודה בשוק הפתוח

ליווי וקידום בתעסוקה

שיקוםאגף–והרווחההעבודהמשרד

(חושית או הנמכה קוגניטיבית, מוטורית, נכות ומעלה בגין נכות פיזית40%)



רבדים

השמה וליווי בעבודה

סדנאות הכנה והכשרה

מימון הכשרה מקצועית

סיוע בקבלת התאמות בעמדת העבודה

סיוע במיצוי זכויות בתחום התעסוקה

,  מרכז הכוון תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות

המרכז את כלל השירותים לאנשים עם מוגבלות  

.גג אחת-תחת קורת

(נכות ומעלה20%)



רמפה

מרכזי תעסוקה ברחבי הארץ13-פועלת ב

חיבור למיצוי זכויות

ליווי אישי להשמה ולקידום

חיבור למעסיקים

הכשרות תעסוקתיות מותאמות לאנשים עם מוגבלות

.מוגבלותעםאנשיםתעסוקתלקידוםתכנית

(*נכות39%-20%)

באישור מיוחד-חריגים , ובנוסף* 



סיפתח

התמחות של סטודנטים  /חלקית/ליווי להשמה במשרה מלאה

סדנאות ומפגשי למידה מותאמים לסטודנטים עם מוגבלות

חשיפה והנגשה של פעילויות התקיימות במוסד האקדמי

השתלבות בתכנית מנטורינג מותאמת לאנשים עם מוגבלות

תכנית לשילוב סטודנטים ואקדמאים עם 

מוגבלות במשרות ההולמות את כישוריהם  

.ואת השכלתם

(נכות ומעלה20%)



"עבודה נגישה"פורטל 

תיווך בין מחפשי עבודה עם מוגבלות ובין מעסיקים פוטנציאליים

ללא עלות-צפייה במשרות ושליחת קורות חיים למעסיקים  

ללא עלות-פרסום משרות על ידי מעסיקים  אתר דרושים ייעודי לאנשים עם מוגבלות

http://www.avodanegisha.org.il

(מוכרים ושאינם מוכרים, לאנשים עם כל סוגי המוגבלות)

http://www.avodanegisha.org.il/
http://www.avodanegisha.org.il/


קבלת ייעוץ משפטי מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

פגיעה בזכויות או התנכלות  , קבלת פניות הקשורות לאפליה

במקום העבודה  

יעוץ משפטי וייצוג במידה הצורך מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבות

(מוכרים ושאינם מוכרים, לאנשים עם כל סוגי המוגבלות)



השכלה גבוהה–שירותים לצעירים עם מוגבלות 

35

מרכזי תמיכה  

נכותיים-רב
ן"סמתאי 

שירותי משרד  

הבריאות לנפגעי נפש
שירותי ביטוח לאומי

תכניות לימודים 

לסטודנטים  

שלא מן המניין



מחלקת השיקום  –שירותי המוסד לביטוח לאומי 

להשכלה גבוההמילגה

א"בבטלזכאות לבירור לתואר ראשון ושני באמצעות פקידת שיקום 

קביעת מסוגלות ללימודים ולקריירה-א"בטלאבחון במרכז שיקום של 
מחלקת שיקום-המוסד לביטוח לאומי 

(נכות ומעלה20%)

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn-ey467zJAhUFOxoKHWIOBGcQjRwIBw&url=http://www.hon.co.il/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%94%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%9B/&bvm=bv.108538919,d.d2s&psig=AFQjCNHBcaklKEtt0DUOmaJYs2F5HohBhw&ust=1449134100207577


השכלה  -במסגרת סל שיקום –שירותי משרד הבריאות 

ליווי רכז מקצועי באוניברסיטה, שעות חונכות שבועיות4-חונכות אקדמית 

(לימודי מחשב ועוד, השלמת בגרויות)קורסים מסובסדים -השכלה נתמכת 

חודשים 6ליווי של עד , חודשי מכינה5-תיכוניים -מכינה ללימודים על

מסיום המכינה

שיקוםאגף–הבריאותמשרד

(נכות נפשית ומעלה40%)

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVqsLi6rzJAhVCWRoKHfAWD_kQjRwIBw&url=http://big.galim.biz/&psig=AFQjCNGTZPrYnAtWK_5yO1DL9yHlHF3wSg&ust=1449133908927523


נכותייםמרכזי תמיכה רב 

ליווי פרטני של סטודנטים עם מוגבלות לאורך כל הלימודים

סיוע בקבלת התאמות הנדרשות ללימודים

סדנאות ייעודיות  

פעולות בקמפוסים לשינוי עמדות  

מרכזי נגישות במוסדות הלימוד/ מרכזי תמיכה

(בהתאם לקריטריוני זכאות בכל מוסד אקדמי)



גישות ושילובנובילים מטודנטים ס-ן"סמתאי 

ן"סממפגשים שבועיים קבועים של חברי גרעין 

אירועים וימי שיא בקמפוסים לשינוי עמדות

פעילות משותפת של סטודנטים עם וללא מוגבלות

לקידום זכויותיהם של סטודנטים עם מוגבלות  

.במוסדות הלימוד

https://www.youtube.com/watch?v=BMGBqGXkWKU


תכניות לימודים לסטודנטים עם מוגבלות

גבוהיםללימודיםהדרגתיתתכנית•

"להיות סטודנט"פיילוט 

Friending-קורסים משותפים לסטודנטים עם וללא מוגבלות

תכניות השכלה גבוהה במוסדות עבור אנשים עם מוגבלות  

מוגבלות נפשית ואוטיזם, שכלית התפתחותית תכניות לסטודנטים שלא מן המניין  

https://www.youtube.com/watch?v=DfeUHNRWKIo


אדםמוכווניהצעת שירותים מותאמים 
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:המשימה הקבוצתית שלכם היא

.לקרוא שוב את פרופיל המועמד שלכם1.

.שהייתם מציעים למועמדשירותים 3לבחור 2.



...אבל לעשות אם, הכל טוב ויפה
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זיהיתי לצעיר צרכים ייחודיים  

אבל הצעיר לא מוכן לשתף ולחשוף

,  הצעיר משתף במוגבלות

אבל לא מעוניין בשירותים מותאמים
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מסכמים

שמדובר בצעיר עם מוגבלותנזהה : 1

התאמות בהתנהלות בהתאם לצורךנבצע : 2

שירותים רלוונטייםנציע : 3



!תודה
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